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‘Ricard III’, ‘Al vostre gust’, ‘Juli Cèsar’ i ‘Romeu i Julieta’ són algunes de les obres programades en l’edició d’enguany

Les mil cares de Shakespeare
s’allotgen a Santa Susanna

Situada prop de l’antiga cape-
lla preromànica de Santa Su-
sanna, la masia de Can Ratés és
el centre de qualsevol manifes-
tació cultural d’aquest petit
poble del Maresme. Els jardins
d’aquesta masia, que data del s.
XVI, seran l’espai i el marc
idíl·lic per acollir des d’avui i
fins al 7 d’agost la tercera edi-
ció del Festival Shakespeare. En
aquesta edició, l’espai cobrarà
gran importància ja que l’antic
mas i el seu entorn natural
faran la funció alhora d’esce-
nari en moltes de les represen-
tacions que el festival té pro-
gramades per als propers dies.

L’objectiu del certamen, des-
prés de celebrar dues edicions
amb un notable èxit, continua
sent el mateix: oferir una visió

actualitzada de la figura de Wi-
lliam Shakespeare i des de di-
verses expressions artístiques.
Per a aquesta edició es preveu
des d’una exposició –que esta-
rà oberta els 15 dies del festi-
val– sobre la interpretació del
dramaturg anglès al teatre Lliu-
re, fins a un cicle de cinema o
un congrés de traductors de
l’escriptor. Segons Paco Azorín,
director del festival, aquesta
programació “es fa buscant

que sigui complementària i
metonímica, de manera que es
pugui mostrar tot el que Sha-
kespeare ha inspirat”. Azorín
explica que vol “trencar la idea
que Shakespeare és un clàssic”
i fer veure que és “un autor jove
i per a joves”.

I, per començar, el festival té
preparada una novetat que de-
mostra la modernitat del dra-
maturg de Stratford-upon-
Avon: una videocreació. La

companyia Los Corderos obri-
rà el certamen amb un vídeo
per reflexionar sobre la figu-
ra de Shakespeare als nostres
dies. Amb el títol de Shakespea-
re meeting point, l’audiovisual
vol pensar de quina manera
aquest autor és vigent en la
nostra societat, a partir d’imat-
ges preses a l’aeroport del Prat
en un vídeo de format con-
temporani i interactiu.

Un espectacle itinerant
De cara el cap de setmana, la
natura i els textos shakespea-
rians es fondran escènicament.
Al vostre gust, una de les gran co-
mèdies del dramaturg anglès,
es representarà el 23 i 24 de ju-
liol als jardins de la masia de
Can Ratés. Aquesta obra ja va
servir per inaugurar la present
edició del Grec. A Santa Su-
sanna serà un espectacle itine-
rant de quatre hores de dura-
ció, en el qual els actors i el
públic es mouran per tres es-
pais diferents del complex de
l’antic mas. Pel director de la
companyia La Mirada –que
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El bard anglès
torna avui a
Santa
Susanna com

a protagonista d’un
Festival
Shakespeare que
oferirà 15
espectacles amb
una visió moderna
de l’autor.

aquests dies està fent els últims
assajos a la masia–, Xicu Masó,
es tracta d’una “experiència
que t’obliga a adaptar-te a un
espai no habitual, amb el qual
no pots fer trampes”. Masó con-
sidera que pot ser molt “esti-
mulant per al públic”, ja que,
“serà un ritual teatral sense
pressa, els actors i la gent ens
encomanarem de la tran-
quil·litat que dóna l’indret”.

D’entre els espectacles tea-
trals que hi ha previstos, en
destaca Ricard III, a càrrec del
Centro Dramático Galego (27
de juliol), la producció del Te-
atre Lliure Juli Cèsar, que tanca-
rà la seva gira a Santa Susanna
(28 de juliol), i la producció del
mateix festival Rosencrantz i Guil-
denstern són morts de Tom Stop-
pard (29 i 30 de juliol). També

hi haurà dansa amb Romeo & Ju-
lieta a càrrec del Nuevo Ballet
Español, i música amb l’espec-
tacle Shakespearies, en el qual la
mezzo Elena Graguera i el pia-
nista Anton Cardó faran un re-
corregut per peces de compo-
sitors com Berlioz, Purcell,
Händel, Schubert i Brahms ins-
pirades per Shakespeare, un es-
pectacle que servirà per tancar
el festival.

La direcció del certamen està
molt confiada en l’èxit d’aques-
ta edició. De fet, el passat di-
marts, l’Ajuntament de Santa
Susanna i el departament de
Cultura de la Generalitat van
signar un conveni de col·labora-
ció que donarà una important
injecció econòmica al festival.
L’aportació enguany de la con-
selleria és de 40.000 euros, di-
ners destinats bàsicament a la
promoció de l’acte. Segons va
anunciar la directora general de
Promoció Cultural de la Gene-
ralitat, Assumpta Bailac, en la
presentació del festival, el con-
veni establirà un marc de col·la-
boració per als propers tres anys.

Les rebaixes del Grec d’enguany han afectat
també la poesia, que en altres edicions comp-
tava amb el cicle de Solos que es desenvolupa-
va al Convent de Sant Agustí. Ara, dels múlti-
ples solos n’ha quedat un de sol: Soler, que actua
en solitari en un espai en principi poc apte per
als soliloquis.

Passeu-me per alt el joc de paraules que en-
filo només per subratllar que, malgrat totes
aquestes circumstàncies, Lluís Soler aconse-
gueix omplir ell tot sol l’enorme buit del Tea-
tre Grec, situant-se al centre de l’orquestra, po-
sant un faristol allà on els antics hel·lènics hi
disposaven l’altar. Una situació neuràlgica que
atorga a qui s’hi emplaça un singular magne-
tisme potenciat per la contundent presència
escènica de Soler i la seva poderosa, eloqüent
i matisada veu. Tot amb tot, omplir pràctica-
ment l’enorme teatre amb un recital de po-
esia segurament només es podia aconseguir
amb la reunió de dos noms d’ampli reconei-

xement públic: un actor que la televisió ha fet
molt conegut i d’un autor que la tradició ha
consagrat com el poeta popular per excel·lèn-
cia del segle passat.

Soler ha triat el llarg i ric poema narratiu
El Comte Arnau, de Sagarra, i n’ha seleccionat
uns mil cinc-cents versos dels deu mil de l’ori-
ginal, on es recull l’essencial de la mítica his-
tòria creada com a cançó a la Catalunya piri-
nenca a finals del segle XVI, i que ha donat
interpretacions literàries molt diverses, des dels
versos de Verdaguer, Maragall i Carner fins als
drames de Pitarra, Pere Quart, Brossa i Sirera.
L’actor aconsegueix un recitat trepidant i fron-
dós i va incorporant els distints personatges
que prenen la paraula amb una gran expres-
sivitat i varietat de tons, des de la tèrbola dic-
ció del noctàmbul comte al fil de veu de la
circumspecta i resignada esposa, passant per
l’enfebrit panteix d’Adalais, l’abadessa sedu-
ïda pel feudal, un motiu que té un rerefons
real: la dissolució de la comunitat de monges
de Sant Joan de les Abadesses decretada pel
Papa el 1017 per la seva vida disbauxada.
Soler contrafà humorísticament la veu de les
mongetes i la veuarra del pastor, i amb el con-
curs d’una música inquietant i una matisa-
da il·luminació recrea els avatars més ten-
sos de llegenda, com l’incendi del castell
d’Arnau per part del poble sublevat, la mort
del comte descregut i el seu vagareig d’ànima
en pena. Lluís Soler sap projectar-se per l’es-
cenari gegantí i aprofita la seva escenografia
natural, l’espessor vegetal del fons, per recre-
ar la idea de bosc profund per on cavalca fo-
guejant el Comte Arnau.

TEATRE
‘El Comte Arnau’
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‘El comte Arnau’ de Josep M. de Sa-
garra. Intèrpret: Lluís Soler. Direcció

i espai escènic: Antonio Calvo. Il.lumi-

nació: Kiko Planas. Espai sonor: Àlex
Polls. Vestuari: Ramon Ibars. Teatre

Grec, 19 de juliol.

El Festival
Shakespeare ha

signat un acord de
col·laboració amb la
Generalitat i rebrà
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